Projekt
UCHWAŁA NR ………
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia ……………..2017 r.
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie
Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U z
2016r., poz. 446, z późn. zm./ Rada Gminy Mikołajki Pomorskie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady, na jakich Sołtysowi przysługuje dieta.
§ 2. 1. Sołtysowi za pełnienie obowiązków sołtysa, związanych z wykonywaniem zadań
wynikających ze statutu sołectwa, a także za udział w pracach organów Gminy przysługuje dieta
miesięczna w formie ryczałtu, zwana dalej „dietą” w wysokości 210 złotych.
2. Prawo do diety powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie funkcji sołtysa, a jeżeli powierzenie sprawowania funkcji sołtysa nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca to od tego dnia.
§ 3. 1. Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy dietę pomniejsza się o 20%. Suma potrąceń nie
może przekraczać 40% należnej sołtysowi diety.
2. Dieta nie przysługuje w przypadku niewykonywania przez sołtysa czynności związanych z jego
funkcją przez okres co najmniej 30 dni.
3. Sołtys jest zobowiązany do informowania Wójta Gminy o braku wykonywania czynności
związanych z jego funkcją przez okres, o którym mowa w ust. 2.
4. W sytuacji rozpoczęcia lub zakończenia kadencji sołtysa, sołtys otrzymuje w pierwszym i
ostatnim miesiącu kadencji dietę w wysokości proporcjonalnej do ilości dni bycia sołtysem w tych
miesiącach.
§ 4. Wypłata diet następuje do 5 dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni, a za
miesiąc grudzień do końca miesiąca na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mikołajki Pomorskie Nr.XLIII/240/10 z dnia 04 listopada
2010 roku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Przewodniczący organu
wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach
określonych w statucie gminy.
Przewodniczący Rady każdorazowo ma obowiązek zawiadamiania sołtysów o posiedzeniach sesji
na takich samych zasadach jak radnych.
Dalej art. 37 b przytoczonej wyżej ustawy mówi, że Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich
przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta ,
uprzednia uchwała nie zawierała konsekwencji w przypadku niewykonywania swoich zadań przez
sołtysów.
Po analizie stanu prawnego i po uzgodnieniu z nadzorem prawnym wojewody ustalono iż uchwała
zostanie poprawiona we własnym zakresie.

